
 

 

 

Семінар 

Формула компанії: технології ефективного управління 

 

Дата: 06.11.2015 

Час: 10: 00 - 15: 00 

Адреса: Львів, вул. Щирецька, 36 

Місце: конференц-зал "Південний-EXPO" 

Вартість: безкоштовно, обов’язкова попередня реєстрація 

Організатор: «1С-Бітрікс», «Медіа Сервіс» 

 

Семінар буде корисний: 

• директорам і власникам компаній, які хочуть покращити якість управління компанією; 

• керівникам підрозділів, які хочуть підвищити ефективність роботи підлеглих; 

• HR-менеджерам, які прагнуть розвивати корпоративну культуру. 

 

На семінарі ви дізнаєтеся: 

• Як встигати виконати всі намічені завдання за 8-годинний робочий день? 

• Як підвищити продуктивність роботи співробітників на 50%? 

• Як врятуватися від рутини і автоматизувати бізнес-процеси? 

• Як підвищити ефективність роботи з клієнтами за допомогою CRM-системи? 

• Як прискорити роботу з клієнтами в 2 рази за допомогою IP-телефонії? 

• Як збільшити продажі на 100%? 

• Як створити розвинену корпоративну культуру? 

 

На семінарі виступлять експерти в області продажів, тайм-менеджменту, командоутворення:  
BogushTime, «HR-Кав'ярня», «Медіа Сервіс», «1С-Бітрікс» 

 

Слухачів семінару чекає лотерея та цікаві призи від компаній-організаторів: пледи, флешки, 
портативні зарядні пристрої, парасолі! 

  

http://business.1c-bitrix.ua/autumn2015/agenda/lvov.php#registration


Програма семінару Час 

Реєстрація учасників семінару 09:30-10:00 

Планування робочого дня. 

• Причини браку часу для виконання всіх завдань на день. 

• З чого складається ефективна система планування? 

• Як правильно зробити план завдань на день і виконати його. 

• Робота над помилками. Хто кого? 

Бізнес-тренер, BogushTime 

10:00-10:40 

Секрети ефективних комунікацій: прискорюємо роботу співробітників в 2 рази з Бітрікс24. 

• Як налагодити комунікації всередині компанії? 

• Як підвищити ефективного управління завданнями і проектами? 

• Як підвищити швидкість роботи відділу продажів за допомогою CRM та IP-телефонії? 

• Як позбутися від рутини і займатися дійсно важливою роботою? 

Дмитро Суслов, «1С-Бітрікс» 

10:40-11:20 

Міні майстер-клас: Підвищуємо ефективність управління завданнями і проектами в Бітрікс24. 

Вадим Подовалов і Маркварт Ігор, «Медіа Сервіс» 
11:20-12:00 

Як організувати бухгалтерію в допомогу власникові і забезпечити ризики несплати податків. 

Олексій Яновський, "Західна консалтингова група" 
12:00-12:20 

Кава-брейк 12:20-13:00 

Час змінюватися з Бітрікс24: як впроваджувати зміни максимально безболісно і ефективно? 

Вадим Подовалов, «Медіа Сервіс» 
13:00-13:40 

Корпоративна культура або неписані правила, таємні знаки і символи кожної компанії. 

Оксана Щур - практикуючий HR з досвідом роботи в управлінні персоналом 9 років, 

сертифікований психолог (диплом європейське асоціації психотерапевтів) бізнес-тренер, особистий 

консультант, співзасновник Львівського клубу менеджерів з персоналу «HR-Кав'ярня». 

13:40-14:20 

Лотерея та розіграш призів 14:20-14:30 

 

 

За додатковою інформацією щодо семінару звертайтесь в компанію «Медіа Сервіс»: 

(032) 240-00-36 або sales@medias.com.ua 

sales@medias.com.ua

